
mięta? A może jakiegoś in−
nego zestawu? Chcielibyście
Państwo zakupić suche, pokru−
szone zioła? Zaaaaapraszamy do
chaty zielarzy (chata nr 8 na
rekonstrukcjach).

TTTTTam możecie się Państwo
wczuć w atmosferę domu
sprzed 2.500 lat, napić się
naparu o składzie ziół odkry−
tych i zidentyfikowanych na

U zielarkiU zielarkiU zielarkiU zielarkiU zielarki

HerbatkaHerbatkaHerbatkaHerbatkaHerbatka
z siedmiuz siedmiuz siedmiuz siedmiuz siedmiu

ziółziółziółziółziół
Chcielibyście Państwo

skosztować herbatki ziołowej
z zestawu 7 ziół: liść maliny,
liść jeżyny, macierzanka, dziu−
rawiec, pokrzywa, tymianek i

fragmencie naczynia z tego
czasu. Być może traficie Pań−
stwo na moment, gdy wojo−
wie będą śpiewać pieśni, a
może kobiety będą coś szyły,
zielarze kruszyli zioła i robi−
li mieszanki ziołowe. Może
będą toczyły się jakieś inte−
resujące rozmowy, wspomnie−
nia o łowach, walkach, a mo−
że będzie panowała cisza.

Wówczas warto posłuchać
ognia, duchów opiekuńczych
tego domostwa. Zastanowić
nad tym, jak wyglądało życie
ludzi sprzed 2.500 lat, w ja−
kich warunkach żyli.

Zauważcie Państwo, że
chata jest drewniana, kryta
trzciną, w środku jest wyjąt−
kowo ciemno, a jedynym źró−
dłem światła jest ogień. Przy

tym ogniu trzeba było zrobić
wszystko: wygarbować skóry
upolowanych zwierząt, wy−
konać narzędzia do codzien−
nych prac domowych lub prac
na roli, uszyć odzież z materia−
łów bądź skór, utkać materiał
na odzież. Wszelkie prace wy−
konywano ręcznie, co zajmo−
wało wiele czasu i wymagało
niemałych umiejętności.(mj)

Takim okrzykiem i jesz−
cze wieloma innymi o podob−
nym charakterze, rozpoczyna
się walka dwóch drużyn rycer−
skich: drużyny wojów pias−
towskich “Jantar” i czeskiej
drużyny “Hersiru” przeciwko
drużynie “Gród Trzygłowa”.

Cały jej przebieg ma usta−
loną kolejność. Walka rozpo−
czyna się wyzwiskami i okrzy−
kami wojowników, chcących
przestraszyć przeciwnika siłą
swojego głosu. Najpierw poja−
wiają się najsilniejsi i najodwa−
żniejsi wojownicy i to oni
rozpoczynają starcie przy uży−
ciu mieczy i toporów. Okrzy−
ki i uderzenia broni o tarcze
sprawiają, że cichną wszelkie
inne odgłosy. Każdy z nich
chce pokazać swojemu przeciw−

nikowi, że jest lepszy na polu
bitwy. Na twarzach walczących
widać niezwykłe skupienie.

Od potężnego ciosu zada−
nego mieczem ginie, w kon−
wulsyjnych drgawkach, jeden
z wojowników. Z biegiem cza−
su ilość ofiar się powiększa.
Dochodzi do ostatecznego, de−
cydującego starcia dwóch ry−
cerzy. Wszyscy wstrzymują od−
dech, bacznie obserwują pole
bitwy, aby w końcu ujrzeć
nieustraszonego wojownika,
zwycięskiego rycerza...

Po chwili podnoszą się
pokonani, by uśmiechając się
i żartując, pożegnać się z publi−
cznością. Tak bowiem wyglą−
da pokaz walk przy użyciu
broni wczesnośredniowiecznej.
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PopatrzmyPopatrzmyPopatrzmyPopatrzmyPopatrzmy, jak gładzono kamień, jak gładzono kamień, jak gładzono kamień, jak gładzono kamień, jak gładzono kamień

Zajęcie dlaZajęcie dlaZajęcie dlaZajęcie dlaZajęcie dla
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Cepem moja babaCepem moja babaCepem moja babaCepem moja babaCepem moja baba
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Tuż obok muzeum, przy sta−
nowisko 4 wszyscy zaintereso−
wani mogą zobaczyć w jaki spo−
sób powstawały niegdyś siekiery
kamienne. Pokazem zajmuje się
Damian PiłaszewiczDamian PiłaszewiczDamian PiłaszewiczDamian PiłaszewiczDamian Piłaszewicz, student
archeologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Pozna−
niu.

Ludziom, żyjącym  w epo−
ce kamienia, siekiery kamienne
służyły głównie do obróbki
drewna. Do zrobienia siekiery
kamiennej stosowano twardy
kamień bądź krzemień. Dlatego
też praca nad tym narzędziem
była bardzo czasochłonna, gdyż
szlifowanie półfabrykatu zaj−
mowało nawet kilka dni.

Tak to wyglądało wtedy,
a i dziś wygląda tak samo: płytę
szlifierską posypuje się kamien−
nym tłuczkiem lub piaskiem,
polewa wodą i pociera półfa−
brykatem siekierki. Im więk−Tak dawniej walczono                                                                 fot. Maciej UrbanowskiTak dawniej walczono                                                                 fot. Maciej UrbanowskiTak dawniej walczono                                                                 fot. Maciej UrbanowskiTak dawniej walczono                                                                 fot. Maciej UrbanowskiTak dawniej walczono                                                                 fot. Maciej Urbanowski

Marcin Dziewanowski gładziMarcin Dziewanowski gładziMarcin Dziewanowski gładziMarcin Dziewanowski gładziMarcin Dziewanowski gładzi
siekierę kamiennąsiekierę kamiennąsiekierę kamiennąsiekierę kamiennąsiekierę kamienną

fot. Maciej Urbanowskifot. Maciej Urbanowskifot. Maciej Urbanowskifot. Maciej Urbanowskifot. Maciej Urbanowski

szy nacisk gładzącego, tym
szybciej uzyskuje się oczeki−
wany efekt. Na końcu kamien−
ny tłuczeń zastępuje się gliną, za
pomocą której doszlifowuje się i
wygładza przedmiot. Jednej osobie
wykonanie siekiery zajmuje 7 dni.

JUSTYNA LIPOWICZJUSTYNA LIPOWICZJUSTYNA LIPOWICZJUSTYNA LIPOWICZJUSTYNA LIPOWICZ

Pierwsze latawce pan Ła−
secki robił już w dziecińst−
wie, dobrze znanymi nam
wszystkim tradycyjnymi spo−
sobami. Potem zaczął intere−
sować się nimi bardziej. Szu−
kał wzmianek na ich temat w
literaturze historycznej. Sta−
ły się jego hobby.

 W firmie “Ikar” (w któ−
rej pracuje Przemysław Łase−
cki), zajmującej się produk−
cją latawców dziecięcych,
sportowych i akrobatycznych,

wykorzystuje się między in−
nymi dawne wzory. Latawce
“Ikara” mają wielu zagranicz−
nych odbiorców, którzy pre−
zentują je na wystawach
w różnych krajach. Dużym
osiągnięciem zakładu jest wy−
produkowanie modelu, który
wykorzystano do wykonania
zdjęć budowli historycznych
w Afryce.

Warto dotrzeć do tego
stanowiska chociażby po to,
aby usłyszeć ciekawostki do−

tyczące prędkości osiąganej
przez latawce nowoczesnej
konstrukcji, największej wy−
sokości, na jaką mogą się
wznieść oraz informacji,
o latawcu zbudowanym z re−
kordowej ilości elementów.
Podniebne pokazy cieszą się
zainteresowaniem nie tylko
dzieci, ale też dorosłych. W
końcu każdy lubi czasem po−
bujać w obłokach...
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